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උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනකරණ මණ්ඩලය 

(1987 අංක 50 දරණ පනත යටතේ සංස්ථාගත කරන ලද) 

පුරප්පාඩු 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලතේ පහත සඳහන් තනතුරු පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා අදාළ සුදුසුකම් 

සපුරා ඇති ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්තගන් අයදුම්පේ කැඳවනු ලැතේ. 

 

1. නඩත්තු නිලධාරී (විදුලි) II ශ්රේණිය (තනුරු 01)  

සුදුසුකම් 

බාහිර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2 තහෝ 3 තහෝ 4) 

1. විදුලි ඉංජිතන්රු කතෂ්ත්රතයන්, විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ උපාධියක ලබා 
තිබීම. 

2. තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලද කාර්මික/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයකින් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ජාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හේවැනි (07) මට්ටමට තනාඅඩු 
ප්රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබිම. 

3. තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලද කාර්මික/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයකින් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ජාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) හයවැනි (06) මට්ටමට තනාඅඩු 
ප්රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම. 

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගැනීතමන් පසු රජතේ, රාජය සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක, වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

වශතයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර පහ (05) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම. 

4. තෘතීය හා වෘේතීය අධ්යාපන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලද කාර්මික/වෘේතීය පුහුණු ආයතනයකින් 

නිකුේ කරන අදාල කතෂ්ත්රතේ ජාතික වෘේතීය කුසලතාවයන්හි (NVQ) පස් වැනි (05) මට්ටමට තනාඅඩු 
මට්ටමක ප්රවීණතා සහතිකයක ලබා තිබීම. 

සහ 

 සුදුසුකම් ලබා ගැනීතමන් පසු රජතේ, රාජය සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක, වයවස්ථාපිත ආයතනයක අවම 

වශතයන් අදාළ කතෂ්ත්රතේ වසර දහය (10) ක පළපුරුද්දක ලබා තිබීම. 

 

අභයන්තර අයදුම්කරුවන් (පහත සුදුසුකම් 1 තහෝ 2) 

1. ඉහත සඳහන් බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම. 

2. “කළමනාකරණ සහකාර - තාකෂණ“ (MA 2-2) තස්වා ගණතයහි II වන තර්ණිතේ අදාළ කතෂ්ත්රතේ 

තනතුරක අවම වශතයන් වසර පහක (05) සතුටුදායක තස්වා කාලයක සම්ූර්ණ කර තිබීම.  

 

 වයස : අවු:22 ට තනාඅඩු විය යුතු අතර, 45 ට තනාවැඩි විය යුතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන්ට උපරිම වයස් 
සීමාව අදාළ  තනාතේ. 

වැටුප් පරිමාණය: රු.42,600-10x755-18x1,135-70,580/= 

(ඉහත සඳහන් වැටුපට අමතරව රජය විසින් අනුමත කර ඇති අශ්නකුත්ත දීමනාද ශ්ෙවනු ලැශ්ේ) 
 
 
 

https://filehik.com/


2 
 

ශ්පාදු ශ්කාන්ශ්ේසි 

අ. සෑම ඉල්ලුම්කරුතවකම 

 I ශ්රී ලංකාතේ පුරවැසිතයකු විය යුතුය. 

 II තනතුරට පැවතරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා අවශය වන කායික හා මානසික 
තයෝගයතාවතයන් යුකත විය යුතුය. 

 III විශිෂ්ඨ චරිතතයන් යුකත විය යුතුය. 

ආ. තමම තනතුර ස්ිර තනතුරක වන අතර විරාම වැටුප් රහිතය. ස්ථාන මැරුවීම් තනාමැත. 

ඇ. සියු අයදුම්කරුවන් කළමනාකාර මණ්ඩලය මඟින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ලිඛිත / ප්රාතයෝගික තහෝ වුහගත 
සම්ුඛ පරීකෂණයකට පසු තතෝරා ගැනීම සිදු තකතර්. 

ඈ. තස්.අ.අ. සඳහා වැටුතපන් 10% ක ුදලක තස්වා දායකයා විසින් තගවිය යුතු අතර, තස්.අ.අ. සඳහා 12% ක සහ 

තස්.නි.භා.අ. සඳහා 3% ක ුදලක තස්වාතයෝජකයා විසින් දායක ුදල්ල තලස තගවනු ලැතේ. 

ඉ. තතෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන්ට වවදය / හදිසි අනතුරු රකෂණ පහසුකම්, පාවිච්චියට තනාගේ අසනීප නිවාඩු 
සඳහා ුදල්ල තගවිම සහ තවනේ අමතර ප්රතිලාභ හිමිතේ. 

ඊ. ඉහත සුදුසුකම් සහ තනතුරට අදාළ පළපුරුද්ද සනාථ තකතරන සහතිකපේ වල සහතික කරන ලද ඡායා පිටපේ 

අුණා අයදුම්පත සමඟ එවිය යුතුය. (සහතිකපේ වල ඡායා පිටපේ අුණා තනාමැති අයදුම්පේ ප්රතිකතෂ්ප කරනු 
ලැතේ) 

 

ඉහත තතාරතුරු ඇතුළේ අයදුම්කරු පිළිබඳව විමසිය හැකි ඥාතීන් තනාවන පුද්ගලයන් තදතදතනකුතේ නම්, 

ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංකයන් ඇතුළේ කරන ලද සම්ූර්ණ ජීව දේත සටහනක ද සහිත අයදුම්පේ  2022.04.30  දින 
තහෝ ඊට තපර පහත ලිපිනයට ඉදිරිපේ කළ යුතුය. අයදුම්පේ බහා එවන කවරතේ වම් පැේතේ ඉහළ තකළවතර් අයදුම් 
කරන තනතුර පැහැදිලිව සඳහන් කර ලියාපදිංි තැපෑතලන් තයාු කරන්න. 

 

මාර්ෂල්ල 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය  

තැ.තප.223, තකාළඹ 12.   
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SUPERIOR COURTS COMPLEX 

BOARD OF MANAGEMENT 

(Incorporated under Act No. 50 of 1987) 
 

 

VACANCY 
 

 

Applications are invited for filling of the Vacancy of the following post in the Superior Courts 

Complex Board of Management from Sri Lankan with the following qualifications. 

 

(1) Maintenance Officer (Electrical) – Grade II (01 vacancy) 
 

Qualifications 
 

 For external applicant (a or b or c or d below) 

 

(a) A Degree in a field of Electrical Engineering which is recognized by the U.G.C 

 

(b) Having obtained a certificate of proficiency not below than the National Vocational Qualification 

 Level 7 in the relevant field, issued by a Technical /Vocational training institute accepted by the 

 Tertiary and Vocational  Education Commission. 
 

(c) Having obtained a certificate of proficiency not below than the National Vocational Qualification 

 Level 6 in the relevant field, issued by a Technical /Vocational training institute accepted by the 

 Tertiary and Vocational  Education Commission. 
 

      AND 
 

  After obtaining the qualifications, at least five (05) years post qualifying experience in a relevant 

 field in a Government institution, State Corporation, Board or a Reputed Statutory Institution. 

 

(d) Having obtained a certificate of proficiency not below than the National Vocational Qualification 

 Level 5 in the relevant field, issued by a Technical /Vocational training institute accepted by the 

 Tertiary and Vocational  Education Commission. 
 

      AND 
 

  After obtaining the qualifications, at least five (10) years post qualifying experience in a relevant 

 field in a Government institution, State Corporation, Board or a Reputed Statutory Institution. 
 

For internal applicant (a or b below) 
 

(a)       Having obtained the qualifications required by the external applicant above. 
 

(b)        Completion of minimum five (05) years satisfactory service in a post of the 'Management Assistant – 

 Technological' (MA 2-2) Grade II in the subject area relevant to the post. 
 

Age:  Not less than 22 years and not more than 45 years (The upper age limit will not apply to the internal 

 applicants) 
 

Salary Scale:  Rs. 42,600 –  10 x 755 -  18 x 1,135 – Rs. 70,580/= 
 ( In addition to the above salary, government approved other allowances will be paid). 
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General 

 

      (a)        Every applicant, 

I. Should be a Citizen of Sri Lanka 

II. Should be physically & mentally fit to discharge the duties of the Post. 

III. Should be excellent moral character. 

 

 (b) All posts are permanent and non-pensionable.  No transfers. 

 

 (c) All applicants may be required to sit for a written examination / Trade test or / and appear for an 

interview.  

 

(d) EPF Employee’s contribution will be 10% of the salary while the employer will  contribute 

 12% to EPF and 3% to ETF. 
 

(e)        Selected candidates are entitled to Medical / Accident Insurance Scheme, encashment of  sick 

leave and other fringe benefits. 

           

(f)  Certificates:    Certified photocopies of certificates pertaining to the above qualifications and 

experience should be attached with the application.  (Applications without the photocopies of the 

certificates will be rejected).   
   

Please apply giving full bio-data with names, addresses and contact numbers of two non-related referees on or 

before   30.04.2022 to the following address by Registered post.  The Post applied for should be mentioned on 

the top left-hand corner of the envelope enclosing applications. 

 

 

 

Marshal 

Superior Courts Complex, 

P.O. Box 223, 

Colombo 12. 
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kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjp Kfhik rig 

(1987 Mk; Mz;bd; 50 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; $l;bizg;Gr; nra;ag;gl;lJ) 

gjtp ntw;wplk; 

kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjp Kfhik rig mYtyfj;jpy; fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w 
gjtpfSf;fhd ntw;wplq;fisg; G+u;j;jp nra;tjw;F gpd;tUk; jifikAila ,yq;ifg; 
gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 

1. guhkupg;G mYtyu; (,nyf;l;upfy;) tFg;G 11 (ntw;wplk; 01) 
 
jifikfs;: 
 
ntspthupahd tpz;zg;gjhupfs; (fPNo m my;yJ M my;yJ , my;yJ <) 
 

(m) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; 
xd;wpypUe;J ,yj;jpudpay; Jiwapy; gl;lk; ngw;wpUj;jy;. 

(M) %d;whk; epiyf; fy;tp kw;Wk; njhopy; fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l  
njhopEl;g/Njrpa njhopw;gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l cupa Jiwapy; Njrpa 
njhopw;gapw;rp kl;lk; 7 ,w;F Fiwahj jifikr; rhd;wpjo; xd;iwg; ngl;bUj;jy;. 

(,) %d;whk; epiyf; fy;tp kw;Wk; njhopy; fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l  
njhopEl;g/Njrpa njhopw;gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l cupa Jiwapy; Njrpa 
njhopw;gapw;rp kl;lk; 6 ,w;F Fiwahj jifikr; rhd;wpjo; xd;iwg; ngl;bUj;jy;. 

     kw;Wk; 

 ,e;j jifikfisg; ngw;Wf; nfhz;l gpd;du;> mur epWtdk;> $l;Lj;jhgdk;> rig 
my;yJ xU epajpr;rl;l epWtdk; xd;wpy; cupa Jiwnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J 
(05) tUl gjtp mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy;. 

(<) %d;whk; epiyf; fy;tp kw;Wk; njhopy; fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l  
njhopEl;g/Njrpa njhopw;gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l cupa Jiwapy; Njrpa 
njhopw;gapw;rp kl;lk; 5 ,w;F Fiwahj jifikr; rhd;wpjo; xd;iwg; ngl;bUj;jy;. 

kw;Wk; 

,e;j jifikfisg; ngw;Wf; nfhz;l gpd;du;> mur epWtdk;> $l;Lj;jhgdk;> rig 
my;yJ xU epajpr;rl;l epWtdk; xd;wpy; cupa Jiwnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ gj;J 
(10) tUl gjtp mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy;. 

cs;sf tpz;zg;gjhupfSf;F (fPNo m my;yJ M) 

(m) NkNy ntspthup tpz;zg;gjhupfSf;fhd jifikfisg; G+uj;;jp nra;jpUj;jy;. 

(M) gjtpAld; njhlu;Gila tplaj; Jiwapy; Kfhik cjtpahsu; -njhopEl;gk; rhu;e;jJ 
(MA 2-2) juk; ii ,d; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd 
Nritiag; G+u;j;jp nra;jpUj;jy;. 

tanjy;iy:-  

22 taJf;Ff; Fiwahj 45 taJf;F Nkw;glhjtuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. (cs;sf 
tpz;zg;gjhupfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajhf khl;lhJ). 

rk;gs msTj;jpl;lk;:- &. 42>600-10x755 - 18x1>135 - &. 70>580/-  

(NkNy nrhy;yg;gl;l rk;gsj;Jf;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfupj;jpUf;fpd;w 
Vida nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;). 
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nghJthd epge;jidfs; 

m. rfy tpz;zg;gjhupfSk;> 

 i. ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uf;f Ntz;Lk; 

ii. gjtpf;fhff; Fwpj;jspf;fg;gLfpd;w flikfis xOq;fhf 
epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitg;gLfpd;w cly; cs uPjpahd jifikiag; 
ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

i. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

M. rfy gjtpfSk; epue;jukhdjhFk; vd;gNjhL Xa;T+jpaj;Jf;F cupj;jw;wjhFk; 
mj;NjhL ,lkhw;wk; ,y;iy. 

,. rfy tpz;zg;gjhupfSk; Kfhik rigapdhy; jPu;khdpf;fg;gLfpd;wthW vOj;J 
%y/ nray;Kiw my;yJ jpl;lkplg;gl;l Neu;Kfg; guPl;ir xd;Wf;F Njhw;wpa 
gpd;du; Nju;T nra;ag;gLtu; 

<. Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;fhf rk;gsj;jpypUe;J 10% rjtPjk; Copaupd; 
rk;gsj;jpypUe;J nrYj;jg;gLk; vd;gNjhL Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;fhf 12 
rjtPjKk; Copau; ek;gpf;if epjpaj;Jf;F 3 rjtPjKk; njhopy; toq;Fdupdhy; 
nrYj;jg;gLk;. 

c. njupT nra;ag;gLfpd;w tpz;zg;gjhupfs; kUj;Jt/ jpBu; tpgj;J fhg;GWjp trjp> 
gad;gLj;jhj RftPd tpLKiwfSf;fhf nfhLg;gdT> kw;Wk; NtW Nkyjpf 
mD$yq;fSf;Fk; cupj;Jilatuhtu; 

C. NkNy $wg;gl;l jifikfs; kw;Wk; gjtpfSf;Fupa  mDgtk; vd;gtw;iw cWjp 
nra;fpd;w rhd;wpjo;fspd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; 
,izf;fg;gl Ntz;Lk;. (rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; ,izf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; 
epuhfupf;fg;gLk;). 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l jfty;fs; cl;gl tpz;zg;gjhup njhlu;ghd jfty;fis  mwpe;J 
nfhs;sf;$ba cwtpdu; my;yhj ,uz;L kj;jpa];ju;fspd;; ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; 
njhiyNgrp ,yf;fq;fs; mlq;fpa KOikahd Ratpguf; Fwpg;Gld; $ba 
tpz;zg;gj;ij 2022.04.30 Mk; jpfjp my;yJ mj;jpdj;Jf;F Kd;du; fPo;f; 
Fwpg;gplg;gLfpd;w Kftupf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;jpd; 
fbj ciuapd; ,lJ Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiuj; njspthff; 
Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

 

khu;\y; 

kPAau; ePjpkd;wq;fspd; fl;llj; njhFjp 

jghy; ngl;b ,yf;fk; 223> 

nfhOk;G 12 
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